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به طور معمول ،در طی فرآیند مهندسی ژنتیک ...................
 )۱با کمک تفنگ ژنی ،وکتور را به درون سلولهای گیاهی شلیک میکنند.
 )2با تولید دالی برای نخستینبار کلونکردن با سلولهای جنینی یا نوزادی ممکن شد.
 )3قبل از کشف عامل گال ،وکتور مناسبی برای انتقال ژنها به گیاهان وجود نداشت.
 )4باکتری حاوی پالزمید  Tiو ژن خارجی به سلولهای گیاه گوجه فرنگی وارد میشوند.

 - 2چند مورد از موارد زیر متن را به نادرستی تکمیل میکند؟
« در هنگام بروز جدایی  ...................بین  ...................ممکن است » ...................

 زمانی  -گونههای قورباغه از یک سرده  -بین گونههای مختلف آمیزش رخ دهد.
 زمانی  -گونههای قورباغه از یک سرده  -زادههای زیستا تولید شوند.
 مکانیکی  -وزغهای درخت بلوط  -آمیزش بین دو گونه رخ دهد.
 مکانیکی  -وزغهای درخت بلوط  -زادههای زایا تولید شوند.
2 )2

۱ )۱

4 )4

3 )3

 - 3در مالنینی شدن صنعتی به طور حتم................. ،
 )۱در محیطی که گلسنگها از بین میروند ،تنوع در جمعیت پروانهها کاهش مییابد.
 )2در مناطق جنگلی دورست برخالف بیرمنگام ،بیان ژن مالنین بیشتر صورت میگیرد.
 )3در مناطقی که مرگومیر پروانهها کمتر است ،انتخاب طبیعی منجر به بیان ژن مالنین میگردد.
 )4در محیطهای دارای آلودگی بیشتر ،گونهی تیره شانس بیشتری در برای حفظ بقای خود دارد.
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 - 4بهطور معمول ،در یک جمعیت متعادل ،طی  ...................آمیزش ناهمسانپسندانه ...................
 )2درونآمیزی ،برخالف  -فراوانی افراد مغلوب افزایش مییابد.
 )۱درونآمیزی ،همانند  -فراوانی آلل مغلوب تغییر میکند.
 )4آمیزش همسان پسندانه ،برخالف  -تعادلِ جمعیت برهم میخورد.
 )3آمیزش همسانپسندانه ،همانند  -تنوع آللها کاهش مییابد.
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 - 5کدام گزارهها جمله زیر را بهدرستی تکمیل میکنند؟

o
to

« هنگام بررسی جمعیت اسبها ،پس از گذشت  ...................زمان از پراکنش اولیه» ................... ،
الف ـ مدت کوتاه  -تنوع در جمعیت اسبها افزایش مییابد.

ب ـ مدت کوتاه  -یکی از فنوتیپهای آستانهای حذف میشود.

ج ـ مدت طوالنی  -یکی از فنوتیپهای آستانهای انتخاب میشود.

د ـ مدت طوالنی  -فنوتیپی که بیشترین فراوانی را دارد ،انتخاب میشود.
 )۱الف – د

 )2الف – ج

 )3ب – ج

o
o

 - 6در طی روند تکامل حیات پس از  ...................امکان ندارد ...................
 )۱انقراض دسته جمعی پنجم  -خزندگان بیشترین فراوانی را در بین مهرهداران داشته باشند.
 )2همیاری بین گیاهان و قارچها  -گوناگونی جانوران سطح خشکی افزایش یابد.
 )3ظهور اولین مهرهداران روی زمین  -نخستین انقراض دستهجمعی رخ دهد.
 )4دوره خشکی وسیع روی زمین  -سومین انقراض دستهجمعی رخ دهد.
 - 7طبق نظریه  ...................میتوان گفت که ...................
 )۱داروین  -جهش در ژنها باعث بروز گوناگونی ژنی در جمعیتها میشود.
 )2المارک  -صفات کسبشده از یک نسل به نسل بعد منتقل میشوند.
 )3ترکیبی انتخاب طبیعی  -فرزندان همواره صفتی حدواسط والدین بروز میدهند.
 )4مالتوس  -تنها تعداد محدودی از زادههای هر جاندار قادر به بقا و زادآوری هستند.

 )4ب – د

il m

 - 8جمعیت تعادلی از نخودفرنگیها با گلبرگهای سفید و ارغوانی مفروض است .اگر افراد این جمعیت دو نسل خودلقاحی کنند و
فقط خودلقاحی در تشکیل افراد نسل بعد موثر باشد و از فراوانی گیاهان دارای گلبرگ ارغوانی  19درصد کاسته شود .نسبت
افراد خالص به ناخالص در زادههای  F1چقدر است؟ ( )) f(A) > f(a
19
)۱
12

13
)2
12

19
)3
6

13
)4
6
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 - 9در تنظیم بیانژن اپرانلک  ...................تنظیم بیانژن در سلولهای تیروئید ...................
 )2برخالف – توالی خاصی برای اتصال آنزیم  RNAپلیمراز وجود دارد.
 )۱همانند  -بیان همزمان چند ژن کنترل میشود.
 )4همانند  -مولکولهای غیرپروتئینی میتوانند بر بیان ژن اثر بگذارند.
 )3برخالف – محصول ژن ،چندین جایگاه آغاز رونویسی دارد.
 - 10با توجه به جدول مقابل کدام گزینه درست است؟ (عالمت مثبت نشاندهنده این است که با افزودن این ماده ،هاگهای جهش
یافته رشد میکنند).
 )۱محصول نهایی سنتز  Dو واکنشدهنده اولیه B ،است.
 )2در جهش یافته  3اولین آنزیم مسیر واکنش اختالل یافته است.
 )3آنزیم موثر بر  ،Dقدیمیترین آنزیم ایجادشده در روند تکاملی است.
 )4بیشترین غلظت ماده  Aمیتواند در جهش یافته  3وجود داشته باشد.

هاگ جهش یافته

A

B

C

D

نوع 1

-

+

-

-

نوع 2

+

+

+

-

نوع 3

-

+

+

-

نوع 4

+

+

+

+

 - 11در مرحلهای از ترجمه که در جایگاه  ...................قطعاً ...................
 A )۱مولکول آب تولید میشود  -در جایگاه دیگر پیوند هیدروژنی تشکیل میشود.
 A )2پیوند هیدروژنی تشکیل میشود  tRNA -حامل متیونین وارد جایگاه  Aمیشود.
 P )3پیوند هیدروژنی تشکیل میشود  -یکی از کدونهای پایان وارد ریبوزوم شده است.
 P )4پیوند بین پپتید و  tRNAشکسته میشود  -در جایگاه دیگر پیوند پپتیدی شکسته نمیشود.

m
o

 - 12در آزمایش بیدل و تِیتوم بر روی کپک نوروسپوراکراسا ،تمام هاگهایی که ..................
 )۱دچار تغییر در مادهی وراثتی شده بودند ،در محیط کشت حداقل قادر به رشد بودند.
 )2تحت تاثیر پرتوی  Xقرار گرفتند ،در محیط کشت کامل طی تقسیم میوز و میتوز حاصل شدند.
 )3در محیط کشت غنیشده توانایی رشد دارند ،در یکی از آنزیمهای مسیر تولید آرژنین دچار اختالل هستند.
 ) 4توانایی سنتز آرژنین را نداشتند ،با افزوده شدن سیترولین به محیط کشت توانایی رشد را کسب میکردند.
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 - 13کدام گزینه نمیتواند عبارت زیر را به طور صحیحی کامل نماید؟
در افراد مبتال به نقص ژنتیکی که ادرار در مجاورت هوا سیاه میشود ،همانند افراد سالم.................... ،
 )۱ژن آنزیم تولیدکننده هموجنتیسیک اسید ،در سلول بیان میشود.
 )2آنزیم تجزیه کننده هموجنتیسیک اسید ،درون خون فرد یافت نمیشود.
 )3هموجنتیسیک اسید پس از ورود به خون از طریق کلیهها دفع میشود.
 ) 4ممکن است آلل بیماری آلکاپتونوریا از والدین به فرزندان انتقال یابد.

o
to

o
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 - 14در طی ترجمه  mRNAدر ریبوزومهای آزاد ،بالفاصله پس از ...................
 )۱خروج  tRNAآغازگر ،اولین جابهجایی ریبوزوم انجام میپذیرد.
 )2ورود اولین  tRNAبه جایگاه  ،Aساختار ریبوزوم جهت فعالیت خود کامل میگردد.
 )3ورود عامل پایان ترجمه ،آخرین  tRNAدر جایگاه  Pترجمه میشود.
 )4خروج آخرین  tRNAاز جایگاه  mRNA ،Aاز زیر واحد کوچک ریبوزوم جدا میشود.

il m

 - 15در جاندار مورد مطالعهی ژاکوب و مونو با توجه به اپران لک هرگاه  ........................ممکن نیست ........................
 )۱عامل تنظیمکننده به پروتئین تنظیمکننده متصل شود – غلظت هر سه آنزیم اپران هماهنگ افزایش یابد.
 )2توالی اپراتور توسط پروتئین مهارکننده اشغال شده باشد –  RNAپلیمراز جایگاه آغاز رونویسی را رونویسی کند.
 )3آنزیمهای مربوط به جذب و تجزیه الکتوز موجود باشد – دو رشتهی الگو و غیر الگوی  DNAاز هم گسسته شود.
 )4بخش تنظیمکننده در تماس با آلوالکتوز قرار گیرد – mRNAای با رونوشت چند ژن سنتز و ترجمه شود.
 - 16طی مراحل مهندسی ژنتیک در مرحله بعد از  ......................در باکتری...................... ،
 )۱رونویسی از ژن مقاومت به آنتیبیوتیک – با فعالیت آنزیم لیگاز DNA ،خارجی با وکتور ترکیب میشود.
 )2تولید نسخههای متعدد از  DNAخارجی  -سلول میزبان  DNAبیگانه را خارجِ ناحیه نوکلوئیدی ،تکثیر میکند.
 )3تولید نسخههای متعدد از  DNAخارجی  -تنظیم بیان ژن منجر به روشن شدن ژن خاصی در ساختار پالزمید میشود.
 )4رونویسی از ژن مقاومت به آنتیبیوتیک  -فعالیت آنزیم  DNAپلیمراز در نقطه آغاز همانندسازی صورت میگیرد.

 - 17معمول ترین وکتورهای مورد استفاده در مهندسی ژنتیک ،همواره .......................
 )2مستقل از  DNAجاندار میزبان همانندسازی میکنند.
 ) ۱برای کلون شدن به دو نوع آنزیم متفاوت نیاز دارند.
 )4یک جایگاه تشخیص برای آنزیم محدودکننده دارند.
 )3دارای اپران مقاومت به آنتی بیوتیک هستند.

ثبت نام درآزمونهای آنالین زیست کنکور  - 89ویژه فارغ التحصیالن آغاز شد .ثبت نام در ←
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 - 18چند مورد زیر وجه اشتراک همهی ساختارهای کواسروات و ریزکیسههای پپیتیدی در ابتدای حیات محسوب میشود؟
● حاوی مولکولهای خودهمانندساز

● تکثیر به روش جوانهزدن

● حضور آمینواسید در ساختار خود

● کسب انرژی از مواد آلی ویژه

● توانایی انتقال صفات به نسل بعد

● ساختار مشابه غشای سلولی

2 )2

۱ )۱

4 )4

3 )3

 - 19در صورت فعالیت ساز و کار جداکنندهی گونهها ،طی شرایطی که  .................همواره ..................
 )۱زمان تولیدمثل دو گونه همپوشانی دارد – اختالط خزانههای ژنی به روندی پایدار تبدیل میشود.
 )2جاندار دورگه میتواند به سن بلوغ برسد – در تضمین بقای ژنهای خود به طور مستقیم موفق است.
 )3زاده حاصل پس مدت کوتاهی بعد از تولد میمیرد – توانایی تکثیر اطالعات ژنی والدین وجود دارد.
 )4سلول تخم حاصل از لقاح گامتهای دو گونه ،زنده بماند – زاده دورگه در تولید گامت ناتوان است.
 - 20وجه اشتراک گونهزایی دگرمیهنی و هممیهنی در این است که .................
 )۱انتخاب طبیعی باعث واگرایی بیشتر بین خزانههای ژنی میشوند.
 )2جدایی تولیدمثلی و گونهزایی در طی یک نسل روی میدهد.
 )3یکی از عوامل تغیر دهنده گونهها کند یا متوقف میگردد.
 )4سازوکار جداکننده گونهها سبب جدایی خزانهی ژنی دو جمعیت میشوند.
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